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Forslag til vedtak:
Derfor vedtar Lillehammer kommunestyre i dag:
1. Lillehammer kommunestyre og Lillehammer kommune erklærer klimakrise.
2. Lillehammer kommunestyre skal ha klimakrise som førsteprioritet.
3. Lillehammer kommune sender, i tråd med flere andre norske kommuner, en
oppfordring til nabokommuner og fylkeskommunen om å erklære klimakrise.
4. Lillehammer kommune sender, i tråd med flere andre norske kommuner, en
oppfordring til Regjeringen og ber Norge erklære klimakrise.

Mens barn over hele landet har streiket for å redde sitt eget fremtidige livsgrunnlag fortsetter
Norge nasjonalt og øke sine utslipp (Miljøstatus.no). Kravet fra skolestreikende barn og unge
er at beslutningstakere begynner å agere som vi faktisk står overfor en krise og omgjør fagre
ord og planer til handling.
I vår erklærte det britiske parlamentet klimakrise som første land, etter sterkt påtrykk av
aktivistgruppen Extinction Rebellion. Lignende erklæringer har kommet fra Canada, Irland,
Island, Sveits, og flere regioner og byer verden over følger etter. I Norge var Bodø kommune
først ute med å erklære klimakrise. I mai fulgte Stjørdal og Hamar kommune etter, sammen
med blant annet Hedmark fylkeskommune.

Når land, byer og kommuner erklærer klimakrise betyr ikke det at de sitter på alle svarene,
men at de anerkjenner det alvor som klimaendringer faktisk er og at tiltak for å reversere den
negative utviklingen må få en høyere prioritet. Det er også en naturlig respons på oppdatert
forskning og et svar fra de voksne som sitter med ansvaret til de klimastreikende
ungdommene.
Nå må beslutningstakerne i Lillehammer kommunestyre følge opp og vise at vi erkjenner
ansvaret lokalt. Klimakrisen forsterker en rekke andre utfordringer, for eksempel den
alvorlige reduksjonen i biologisk mangfold og truer våre barns muligheter for trygghet og
velferd de kommende år. Det må også her i byen ta på største alvor.
Vi må vise at Lillehammer kommune tar vår del av det kollektive ansvaret og at vi ønsker at
Regjeringen vår gjør det samme.

